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Lublin, 21 września 2017 r. 
 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie – Regionalne Centrum Informacji dla 
Naukowców EURAXESS zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt.: 
 

Zaplanuj swoją karierę naukową 
EURAXESS jako pomoc w kształtowaniu rozwoju naukowego 

 
EURAXESS to międzynarodowa inicjatywa koordynowana przez Komisję Europejską. Jej celem jest pomoc 
naukowcom w rozwoju ich kariery a także likwidacja barier w  mobilności międzynarodowej oraz 
międzysektorowej. Misja ta realizowana jest przez sieć centrów EURAXESS, które obecne są w Europie 
a także w wielu innych regionach świata. Dzięki temu naukowcy niezależnie od miejsca pobytu mają 
otwarty i bezpłatny dostęp do informacji o wielu możliwościach finansowania grantów i projektów, 
poszukiwaniu partnerów do współpracy badawczej oraz procedurach zatrudnienia i warunkach życia 
w danym kraju. EURAXESS dba także o to by w każdej jednostce zatrudniającej naukowców respektowane 
były ich prawa.  
 

Spotkanie ma na celu przekazanie praktycznych możliwości jakie stwarza inicjatywa EURAXESS w uzyskaniu 
światowego poziomu prowadzonych badań oraz ułatwieniu współpracy z najlepszymi ośrodkami 
badawczymi na świecie. Zapraszamy szczególnie doktorantów oraz osoby planujące rozpoczęcie studiów 
doktoranckich, a więc naukowców rozpoczynających dopiero pracę badacza. 
 

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. (środa) w auli Instytutu Agrofizyki im. Bohdana 
Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 – 12:30. 
 
Program spotkania: 

 Inicjatywa EURAXESS: 
o Praktyczne wskazówki dla użytkowników Portalu Mobilnych Naukowców; 
o Przegląd wybranych ofert stypendialnych dla osób u progu kariery naukowej; 
o Mini przewodnik po aplikacji REFLEX – usłudze umożliwiającej samodzielne 

zaprogramowanie kariery naukowej; 
o Prawa i obowiązki naukowca w świetle Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu 

postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

 Krótkie wyjazdy naukowe do Infrastruktur Badawczych w ramach programu HORYZONT 2020; 

 Badania, staże i praktyki - oferta Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC). 
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin (http://www.rpklublin.pl/)  
w zakładce "SZKOLENIA". 
 
Rejestrację uczestników prowadzimy do 3 października 2017 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy 
rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc. 
 
Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają: 

 p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118 

 p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl , tel.: 81 744 50 61 w.118. 
 

Serdecznie zapraszamy 
Zespół RPK Lublin 
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